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  یعل امام دگاهید از یمعنو تیترب یها همؤلف نییتب 
 ** یسلحشور احمد/  * برهمن  میمر
 03/02/98تاریخ پذیرش:      01/8/98تاریخ دریافت: 

 دهیچك
اسالالت.  ه های تربیت معنوی از دیدگاه اما  علیمؤلفهدف این پژوهش تبیین 

روش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ رویكرد، کیفی می باشالالد. در جمع آوری 

داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی )قیاسالالالیتاسالالالتقراییا اسالالالتفاده گردید. 

جالامعه آماری این پژوهش، کت  نهج البالغه و غررالحكم که به صالالالور  هدفمند 

بزار آن فیش برداری نمونه گیری شالالالد. روش گردآوری داده ها روش اسالالالنادی و ا

بود. در روش تحلیالل داده ها پس از مطالعه روایا ، مقوله های اصالالاللی مرتب  با 

تربیت معنوی دسالته بندی وبراساس کدگذاری اولیه، کدهای مشابه زیر هر مقوله 

، ایجاد و در مراحل بعد، این مقوله ها با هم مقایسالالاله و براسالالالاس مقوله های کلی 

ت ه های تربیمؤلفید. براسالالالاس یافته های پژوهش یک مقوله اصالالاللی تكمیل گرد

ن، عد  و جهاد و هرکدا  بر یقیه صالالالبر، مؤلفبرچهار  معنوی از دیالدگالاه اما  

ه اسالالتوار اسالالت. صالالبر حالتی فعا  دارد که در محورهای مال ، مؤلفچهار خرده 

نوع، هدف، ابزارو راهبرد دسالالته بندی گردید. یقین، از بین برنده شالالک ،فعالیتی 

ش گرایانه ، نور و روشنایی، تكیه گاه معنویت و اساس بردباری می باشد. عد  تال

شامل احقاق حقوق، اصالح امور، اجرای حدود، انصاف، تقوا، رسیدگی به مرد ، 

مبارزه با ستم و مساوا  می شود. جهاد به معنای قلبی، زبانی، عملی ، درمیدان 

و سالیاسی بیان شده است. از نبرد و در عرصاله های مختلف، فرهنگی، اقتصالادی 
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ه های تربیت معنوی در پرتو نگاه توحیدی تبیین مؤلفه ها  و خرده مؤلفمنظر اما  

 .شوندمی

 یدیواژگان کل
 .ها، اما  علی همؤلفتربیت معنوی، 

 مقدمه.1
 رم در هامها اشخخکالت  خود، منسخخن  مااوز   و صخخاعت  سخخاسخخن  آور فا  شخخافتانرهن پ  جان  کاون

نز مز هعد رن    محسخخنا رم هوجود آورد  که هیم  و فا  لیؤ  در پ  پ  تانرقامردمد  مسخخت و اوفق  هغانج
اد، کاه تکنال منسخخخن  رم فامهم ا رکه زا ی ت رو کاد  آزمدمنه هه سخخؤت مرزشخخانرمگا تاه هنشخخد.  اعاو 

  در تکنال ا مسنسرراه لیم و فانور  صخورت گافته، تغرکه در زا ی شخافتانردرنظا گافته شخود، هن هؤه پ
ان سنخته که مز مرزش  شافت هن، هنلث تازل آنان شد  و مز آنان مفامدر  پیم  منسن  هن رخ ندمد  مست و حت

 (. 163  1315رو گادمناد)نقر  زمد ،
مز رنسخخخننس هخه هعخد، هخن ظاور مفامد  اخنناخد دکخنرت، هرک ، گخنمریخه، نروت  و غرا ، جاخن  هن نگنه  

فنقد شخخخعور فاض شخخخد. هن می  نگاا، نقش خدموند در حد یک انشخخخر  تازل دمد  اکننرک  و انشخخخرا ، 
شخخد. ، قومنر  حنکم ها حاکت یک انشخخر ، جنیگزی  قومنر  مما  و لقل هشخخا  جنیگزی  مرمد    مما  

 افنهرم اتنفرزیک  جن  خود رم هه افنهرم و گادید. در پ  سخخخرطا    قومنر  رینضخخخ  و حنکؤرت کؤرت،
(. هه می  تاتر  درک افنهرم دیا  و اعاو  و در نترجه هنور هه ماا 156، 1315نگاا اند  دمدند)نصخخخا، 

 1313اقدا کؤانگ تا شخد تن حد  که تاان اعافت ومقع ، هعد اعافت تجاه  وکؤ  دمنسته شد )گاو ،
 ( و هعد اعاو  فاوگزمر گادید. 13 

اعاو  منسخن ، مزاام تای  مهعند وجود  مست که تومننی  هرشتای  قدرت نفوو در ملؤنل و رفتنر رم  هعد
دمرد. می  قخدرت هخه صخخخورت هخنمقو  و نافتخه هود ، آاوزا ا  تومنخد هنش هخنی  مز آ  رم هخنمفعل نؤنید. هن 

  روح، ه قدرت هناعاویت غرا دیا ، مز رم  کاتال و تامی  نفس و کم کاد  نقش احسخوسنت تن حد  ه
کخه پخنیر  تای  ااحیه   تاهرت اعاو  دیا  )حدمکالا هه لنمم ایکوت( مسخخخت ا  توم  رسخخخرد. مان کنال 
تای  شخخرو  دسخختاسخخ  هه تؤن  فعیرت هن  قدرت روح  و اعاو  ، اامجعه هه دی  مسخخت. چاننچه مفامد ها 

روح و لوممم دیگا انناد لنمم  مسخخخنا رمهکخنرهخن  دی  لؤل کااد، ا  تومناد هه کؤنل فعیرت قدرت هن 
 جباوت و لنمم مسؤنء مما  هاساد. 
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 لهسئبیان م
–  هن  رشد شانختیک  مز نرنزهن  درون  منسخن  مسخت که اتضخؤ  هنالتای  سخطد زاراه 1اعاویت

(، اعاویت هه 1998) 2مخالق  ، اعان هنشخرد  وپنسخ هه چامهن  زندگ  مست. هه ملتقند ممکرازوهؤکنرم 
گنه  ینفت  مزیک هعد غرا اند  هه  اعان  نقش زندگ  ین روشخخخ  هام  هود  و تجاهه کاد  مسخخخت که هن آ

در می  نگن  اعاویت دمرم   سخخخنختنر  چاد وجا  شخخخنال وجه روحنن  ین فاماند ، اعان و  آیخد.وجود ا 
گنه  ا  شخخخود. ُدرندمد  هه مرزاهخدف، تقخدا زندگ ، مهؤرت ( 1984) 3هن  اند ، نوش دوسخخخت  و آ

یخخک هخخدف اتعخخنم  و ااحصخخخا هخخه فاد  حخخنصخخخل یخخک محسخخخنا ه  نظرا در هؤخخنهاگ  هخخن رم اعاویخخت
)  4دمند. هه ملتقند تسخخ رم هه اعان  تعنم ،کل گامی ، مرتبن  و هؤدرد  ا   ( اعاویت2005دمند.جننز)ا 

یش م( اعاویت حس ومالی  مست که شور و شو  و گامیش منسن  هام  لدممت خومه  ومنصنف رم مفز2003
 محسخخخنا نرک مفامد، ت، ههیا  دهد و هؤاومی  و پروسخخختگ  هن خود وجان  آفایاش پدید ا  آورد. اعاو

گنه هود   ی اعان نفت یو  ظافرت ومال، وحدمنرت  سخخخو  هه فاد  اقدا، تعنم  وها ، تجاهه  درون ، آ
 ی دهنرما و هن نگااهن،  مرزا مز  م ت رم اجؤولهی( اعاو2003، )5هود کاد. ا  ممقن تیاوجود  هام

دهد، هه سخخؤت اتعنم  هود  سخخو  ا  رم فاد که  زندگ مز  تجنره هن ه یو هه هاتا  هسخخت هن که ا  دمند
 حل هه سخخنزد قندرا  رم مفامد دمرم  قنهیرت هنی  مسخخت که تیاعاو (2000)6نهد.مز ااظامیؤونزی  مرتبن  ا
 و دهد ا قامر نقد اورد رم در می  زاراه گنردناپردم کااد. و    دسخختاسخخ مهدمفشخخن  هه و هپادمزند اسخخن ل
 نی تقدا تجاهه االل  دمرشانختیپد  تجاهه هن هه ااهو  رم که تیاعاو مز ی جابه هن دیهن که مسخت اعتقد
( 2005) 2اام م کاد. جدم م اللنت پادمزا و اسخخأمه ، حل لقالن  هنمسخخت رم مز جابه  اتعنم حنالت

 اویت هنگراد. اعتاهرخت اعاو  رم هخه لاوم  تحقق ظافرت هن و اانهع اعاو  در اوقعرت لؤی  در نظا ا 
 (2001)  8اک گرور  .(1999. )میؤونز، دتجاهه لانصا اقدا، اعان و هشرنر  هه موج ا  رس و جسختجو

                                                                        

1 . Spirituality 
2 . Elkins 
3 .Dorr.D 
4 . Tacy.R 
5.  Hood.R 
6 . Emmons 
7 . Amram 
8 . MacGyver 
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گنه  وتاحم ا  دمند، هه  ور  ک ه مفامد سخخخالات وآرماش درون  تاهرت اعاو  رم تومننی  لؤل هؤام  هن آ
( تاهرت اعاو  اوج  2000) 1وهراون  رم صخخخاف نظا مز شخخخامیط حفظ  کااخد. مز دیدگن  زوها وانرشخخخنل

 هن و سخخنت  هن  زندگ  نتاسخخد مز و شخخود که فاد درهامها رویدمدهنوحومد  زندگ ، هراشخخ  لؤرق هرنهدا 
( اعتقد 2002ماام  ) . منسخخنن  هام  آنان هرنهد   ورم  حل هن  ااطق آ  هن اقنهیه نؤود  و هن تفکا و صخخبا

مسخخخت کخه مفامد  کخه دراعاویخت فاهرنتخه شخخخد  منخد، قندرند فعنمرت هن  زندگ  خود رم هن لؤق، غان و 
(  تاهرت اعاو  ویهگ  هن و خصوصرنت  2006)2 اعاندمر  هرشختا  هدمیت کااد.هه لقرد  گر  و پورهرت

زاراه دسخخخترنه  هه دمنش و فام هرشخخختا، ماکن  رسخخخرد  هه کؤنل و تاق  رم در مفامد پاورا ا  دهد که 
گنه  و هصخخخرات رم فامهم  ،ظافرت فام لؤرق سخخخومالت وجود  و هراش نسخخخبت هه سخخخطوح چادگننه آ

 (.  3،2018)سنندر کادا 
زا، پنسخخخنگو هود  هه جان  هؤام  هن ر، منگ نهیاخنناخد جات  ی در ومژ  هخن  ت اعاو رخهاخنهامی  تاه

، لشخخخق، آرماش، جمهه،  قخت، هنشخخخاخدگر، هخنورااخد ، حق دومر رخ، ما ، خادااخد  ، گشخخخودگاترح
گنه سنت، وجود   هنتر، منعطنف پمیا هود  در اوقع ، خود احنفظت5 ، خود کاتام ، خود تعنم4 خودآ

، هنور هه  8 درون  ، هرن   خود و مسخختعدمدهن2، ملتؤند هه نفس6 اشخخیپم–، خود  فضخخن ل،  مهدمف خودتعنم
گنه اقدا هود  زندگ تا، تعاد ک کل هزرگیمز سطوح چادگننه، مرتقنء خود هه   ، ملتقند هه هسخت  ومال، آ
  (.هه  ور کی ، تاهرت اعاو 29   1392، نهد)سخیحشور ره  تومند تجی ا  ا اندرغ  نسخبت هه مرزشخان

گنه در رفتنر،  ا یمسخخت که لالو  ها منعطنف پم ت هنی رمز فعنم  اجؤوله م ق رؤاش لرو ه  سخخب  خودآ
م رتاسخخخ  اند  نرکه مهدمف، فامتا مز دن  شخخخودم هه گونه م  و هدفدمر نؤود  آ  ا  فاد نسخخخبت هه زندگ

ود شط و هنلث رشخدتومننی  شانخت مصول زندگ  ا رفاد هن اح  اد اوج  سخنزگنر ی  فامرشخوند و هؤ ا

                                                                        

1 . Zohar &Marshal 
2. Gain   & Purohit. 
3 . Saunders, SM 
4. self-awareness 
5. Self-Control 
6. self-acceptatance 
7. self-confidence 
8-self-expression 
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رویکاد کی  لندت، لقالنرت و شخخاود تقسخخرم تاهرت اعاو  رم هامسخخنا سخخه . هاد (2006، 1)سخخننتوا
 تررویکاد می  پهوهش هن رویکاد لقالن  و شخخخاود  مسخخخت. هامی  مسخخخنا تاه ( .2،2017کاد.)هادا 
ن  و رتن، ادمو  ،ااتبط هه هم ، هن مشیاد  پویو سخرا و سخیوک   درون   مست. هانهامی  فام  کوشخشخ  اعاو 

هرت کنال مست. ممم چاننچه تاهرت مخالق  ننستر  پیکن  تا   ط منسننید  هه شامررسخ  ی  فطا  هامرا
 (49  1390شود. )سیحشور ،هنشد، تاهرت اعاو  هدف غنی  آ  احسوب ا 

منسخخن  اعاو  دمرم  حد ومال  خود شخخانسخخ  و خود رقنهت  ادمو  مسخخت . ها  در کال  مان  لی  
گنه  می  مسخخنا، ویهگ  هه نقن  ضخخعف و تالا هام  جبام ، هن  هؤچو  مندیشخخرد  هه تعنم  خود، آ

حس اسوومرت پمیا ، خود اامقبت  استؤا، نگن  نقندمنه هه خویشت ، خود کاتام ، تفکا آفنق  و منفس ، 
گنه  مز هدف، فامتا مز خود رفت ،آرماش دمشخخت ، صخخدمقت، فضخخریت احور، دمنشخخؤاد هادهنر، نرکوکنر هن  آ

 (113گادد. ) ناج ممبالغه/خطبه/ق احور   مستابن  ا تقوم، هرم و مارد، ومقع نگا ، قدر شخانسخ ، ح
 سخخدر چاننچه تاهرت اعاو  رم هتوم  هه دو شخنخه تاهرت اعاو  دیا  و غرا دیا  تقسخرم  نؤود، هه نظا ا 

( هن 3ومست)وست و ههن  منجن  شخد  هرشختا ها ابنن  تاهرت اعاو  غرا دیا  هان ناند  شد  مستپهوهش
ود، شتاهرت اعاو  غرا دیا  هه رومهط منسن  هن خود، دیگا  و   برعت پادمخته ا وجود میاکه می  که در 

مان مسخنسخ  تای  رمهطه که رمهطه توحرد احور  مسخت اغفول ومقع شخد  مست. ساگ هان  توحرد، والیت 
ظا ه تاهرت اعاو  در ناممفاحور  ها پنیه میؤن  مسخخخت. ممم در می  پهوهش میؤن  هعاوم  مسخخخنسخخخ  تای  

جیو  گا  فته شخخد  مسخخت. هاتای  تجی  گن  تاهرت اعاو  ها پنیه میؤن  در کال  مما  و اعصخخوار  گا 
در کت  ناج ممبالغه و  شخخخد  مسخخخت. مز هاتای  ااخنهع در زاراخه تاهرت اعاو ، آاوز  هن  مان  لی  

ا ، )اطا غارممحکم ا  هنشخد.کال  میشخخن  هن ماترنزمت فصخخنحت و هالغت و چادجننبه هود  هؤام  مسخخت
( . می  پهوهش 1333( و ممم فو  کال  ممؤنیو  و دو  کال  ممننمق ا  هنشد )مه  مه  ممحدید،3، 1363

 و   هپادمزد.ه هن  تاهرت اعااممفه هن و خاد  اممفدرصدد مست تن هن هارس  اانهع فو  هه تحیرل و تبرر   

 پیشینه تحقیق 
،  نمت تعره هخن  تاهرت اعاو ،  اممفه هن  ظافاممفخ( در پهوهشخخخ  هخن لاوم  تبرر  2000میؤونز )

                                                                        

1 . Santos 
2 . Hand .M 
3 . West-B, J. and Huws-Jones .V. 
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گنه کاد  آ ،  و اتعنم  و اند  جسخخخؤنن  نرگخمشخخخت  مز دن  ، حومد  و رومهط پرامیش لؤل ی ، تومننآ
رفتنر  حل اسخخخن ل و تومننی   هام  مسخخختفند  مز اانهع اعاو  ی روزمنه هؤام  هن محسخخخنا تقدا ،تومنن  زندگ

( در پهوهشخخخ  هن لاوم   تبرر  ویهگ  هن  مفامد 2000)1و انرشخخخنل  شخخخااند کاد. زوهارفضخخخریت ااد رم پ
گنه ا هود ، یپم ، منعطنف اعاو  و  امح  ادل تاهرت اعاو   نشخخن  دمد که تاهرت اعاو  شخخنال خودآ

،  نسخخمسخخ  پنسخخخ هن  نؤود  آ ، پاسخخش مز چامی  اسخخن ل و جسخختجو   هن درد و اتعنم ی نرویت رورظاف
،  شنص اررخدات، پاورا، دمنش، تغ هاممفتنکرد ها مرزشخان و کل نگا  ا  شخود. ها می  مسخنا شش 

تاهرت   هن( اممفه1999) 2دوننمد اك و دا یخداتگممر مرم ه گادید  مسخخت. فا   مخوت، رهبا  و  هامدر 
گنه  چادگننه سخخطوح توجه هه  ،نان  اعان  ها دمشخخت  اعاو  رم تؤاکز  اقدا هه ملتقند ،آنان رشخخد و آ

هن  تاهرت هاممف( 5331هیاگسخخختای  و هننسخخخو )ا  دمناخد. مز ااظا  3، فامتا رفت  مز خود زنخدگ هود 
راد  سخخ هنشخخد.اعاو  ، قصخخدااد ، توجه،یکپنرچگ ،حق شخخانسخخ ،کل گامی ،گشخخودگ  و صخخدمقت ا 

گنه  فامگرا، خود ومالتااممف( چانر 2004گیزور )یو گنه  هاتا، آ و پرشخخخگن  اعاو  رم  ه مسخخخنسخخخ  خودآ
گنه  مز اشخخخنهد  جان  م ه هن  هسخخختاد اممفاطاح ا  کاخد کخه ها کدم  دمرم  زیا  گنه  هاتا)آ خودآ

گنه  مز  گخنه  مز سخخخیسخخخیخه اامت  مرزا هن، پرچردگ  تحاک درون ، آ گخنه  مز هخدف زنخدگ ، آ خود، آ
گنه  مز هام پروسخخخت  زندگ ، جان  هرا  دیگ گنه  فامگرا) شخخخنال آ  ام ، وسخخخعت نظا مدرمکفامخود( آ

گنه  مز قومنر  اعاو ، تجنرت یگننگ  انورمء( خودومالتا)تعاد نسخخخبت هه  گنه  مز احدویت هن،آ زاخن ،آ
رشد اعاو ، حفظ خود در اسومرت، پنیدمر  در ملتقندمت، رمهاؤنی  خومست  مز اعاویت( پرشگن  اعاو ) 

مز  مستفند  هن (2009اام )م  تامز هود (. لاف و اعیم، ااه  اعاو ، غؤنومر و هؤدل، آرماش حضخور، هم
،  ، اتننت، اعاندمر  نر رهشخخ شخخنال   تاهرت اعاو  هاممف، هفت   کدگممر  قی ا  مز و ندرها دمد   تالور 
 رم مستنامج نؤود. درون  تیهدم و  خود هه زرصید آا دمد ( در ت  م شد )رتسی ، صدمقت تعنم

ه مسخخخنسخخخ   تفکا منتقند  وجود ، تومرد اعان  اممفشخخخنال چانر  رم  اعاو  تاهرت (2008کراگ )
گنه  اتعنم  و توسخعه حنمت هشرنر   ه اممفوجود  هه زیا   منتقند تفکاه اممفم در ا  دمند شخنصخ ، آ

 مندیشخخرد  ظافرت نرز و اتنفرزیک (م وجود ، وجود  ) ومقعرت، جان ، فضخخن، زان ، تأال انهرت هن 
وجودخود، تومننی  هام  مندیشخخرد  نقندمنه رمجع هه اوضخخولنت  انناد  هن رمهطه در  وجود غرا اسخخن ل هه

                                                                        

1 .Zohar, D., & Marshall 
2 . Friedman & Mc Donald 
3 . Transcence of self 
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فیسخخفه هن  مصخخرل وجود،  ین اعاندمر ، هدف، وجود فامتا مز وجود، تومننی  هام  روینروی  هن مسخختاتنج هن
  اعان تومرد هاممفتومنخنی  هام  منخدیشخخخرخد  رمجع هخه اوضخخخولنت غرا وجود  مز یک دیدگن  وجود  . 

رومن ،   و فرزیک  تجاهرنت هدفؤاد  ، شنص  اعا  مسختنامج تومننی  ه هن اممفیا شخنصخ ، شخنال ز 
گنه اممف .تومرد اعان  زندگ  مسخخت خود،  اتعنم  مهعند  شخخانسخخنی   ظافرت ه هن  اممفاتعنم ، زیا  ه آ

 و ورود تومننی  ه  اممفنرز شخخنال زیا   هشخخرنر  حنمت توسخخعۀه اممفدیگام  وجان  رم شخخنال ا  شخخود. 
گنه  ا  هنشد. مز  هنالتا  سطوح هه خاوج  آ

هن دقت درافنهرم اعاویت و تاهرت اعاو  اشخخنص ا  گادد که در تعنریف یندشخخد  ، اعاویت، هدو  
دی  اطاح هود  و مز ااظا فیسخخفه، در اعاویت هدو  دی ، نرنز منسخخن  هه ها نراوی  انفو  مرمد    فاد  

 ( 22، 1396نف  ا  شود.)ایک ، 

  ضرورت های پژوهش اهداف و
یک  مز افخنهرم لؤخد  ااهو  هخخه حوز  دی  و اعاویخت، تاهرخخت اعاو  مسخخخت. تاهرخت اعاو  تحقق 

 مز رم انترومقع تن کاد  ا کؤك هه مفامد   اعاو  ظافرت هن و اانهع اعاو  در اوقعرت لؤی  مسخخت. تاهرت
ا  شخخود تن اوقعرت فعی  تغررا (هن تاهرت  اعاو   می  ماکن  فامهم 2،2002دهاد. )کنر صرتشخخن  1توهم

ود شخخخاوقعرت هاتا  خیق شخخخود، در نترجه نه تاان می  تاهرت هه یک اوقعرت خن  احدود نؤ  کاد  و
( . تاهرت اعاو ، اوقعرتانی  رم 3،5331هیاگسخختای  و هننسخخو کاد) هیکه شخخامیط رم کاتال و هدمیت ا 

الت غنی  وجود  وهراش درهنر  سطوح اتفنوت فامهم ا  آورد تن مفامد شخامیط الز  هام  درک لؤرق سوم
گنه  مز رمهطه هنوجود اتعنم ، دیگام ، جان  وهؤه   اوجودمت رم کسخخخ  کااد.)ومگن  هعد  ( .2003، 4آ

اخعخاو  منسخخخخن ، مزاام تای  مهعخخند وجود  موسخخخخت کخخه هرشخخختای  قخخدرت نفوو در ملؤخخنل و  رم 
قو  مسخخت ممم مز رم  آاوزا ا  توم  هنش هنی  مز (، مز آنجن که می  قدرت هه صخخورت هنم5،5311دمرد)یوب

ومند تآ  رم هنمفعل نؤود. می  پهوهش که هامسخخنا کال  اعصخخو ، هه تبرر  تاهرت اعاو  پادمخته مسخخت ا 
 رمهکنرهنی  در زاراه تعیرم وتاهرت هام  اعیؤن ، دمنش آاوزم  و اوسسنت تاهرت  دمشته هنشد.

                                                                        

1 . Illusion 
2 .Carr.D 
3 . Blankstein,A. and Houston.p 
4   . Vaughan 
5 .Yob.j 
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 روش
روا می  پهوهش مز حرخث هخدف، کنرهاد  و مز محنظ رویکاد، کرف  مسخخخت.در جؤع آور  دمد  هن مز 
روا تحیرل احتوم  کرف  )قرنسخخ سمسخختقامی ( مسخختفند  شخخد  مسخخت . جناعه آانر  می  پهوهش، کت  

گرا  شخخد. روا هود  که هه صخخورت هدفؤاد  نؤونه گام  سخخاگ ناج ممبالغه و غارممحکم مان  لی  
دآور  دمد  هن روا مسخخاند  و مهزمر آ  فرش هادمر  هود  مسخخت.پس مز اطنمعه رومینت می  مان  هزرگومر گا 

اقومه هن  مصخخی  ااتبط هن تاهرت اعاو  اشخخنص در قنم  اضخخنار  و اقومه هن  انتیف دسخخته هاد  
 ند شخخد و درشخخد و هام  سخخنزاننده  افنهرم هامسخخنا کدگممر  مومره، کدهن  اشخخنهه زیا ها اقومه ، میج

 اامحل هعد، می  اقومه هن هن هم اقنیسه و هامسنا اقومه هن  کی  یک اقومه مصی  تکؤرل شد.
هن ، مز روا سخه ااحیه م  آاند  سخنز ،سنزاننده  و گزمرا در دو اسرا قرنا درروا تحیرل دمد 

نارا  ،ومحد تحیرل، اضو مسختقام مستفند  شد. در ااحیه آاند  سنز   در ها دو رویکاد قرنس  و مستقامی  
هود که گن  در قنم  جؤیه وین  مزتؤن  ات  حدیث،  مسخخختابن  شخخخد  مسخخخت . در ااحیه سخخخنزاننده  نرزکه هن 

، اقومه 31در حکؤت  هدف کدگممر  صخخورت گافت  مهتدم  )هه صخخورت قرنسخخ ( هامسخخنا کال  مان  
اج ممبالغه )هه صخخخورت مسخخختقامی ( مز هن  مومره منتننب  شخخخدند و هن هارسخخخ  اانهع و کت  غار ممحکم و ن

 ایق فامیاد کدگممر ، اقومه هن  مومره  مسختنامج شد  مز ات ، هارس  و هنزخومن  شد و هه صورت ادمو  
در دمد  هن غور شخد تن اقومه هن  مصخی  و فال  مسختابن  شخود و در نانیت نکنت و اضخنار  هدست آاد  

ه  شخخد.  کدهن  نوشخخته شخخد  در ات   شخخؤنر  محندیث دسخخته هاد  و هن اقومه هن  اشخخنص شخخد  اقنیسخخ
ااهو  هه کتنب غار ممحکم ا  هنشد.هام  م ؤران  مز پنیدمر  کدگممر ، پهوهشگام  هنر دیگا تؤن  اتو  
رم ااور و هخنزخومن  و کخدگخممر  نؤودنخد کخه در نترجخه ثبنت در کدگممر  اورد تنیرد قامر گافت . هام  تنیرد 

هن  نانی  هه سخخخه نفا اتنصخخخص دمد  شخخخد که  اورد تنیرد قامر گافت. و درااحیه  هاممفپمیا  دمد  هن 
 ه اورد تنیرد نانی  قامر گافت. اممفزیا  15ه مصی  هن اممف 3گزمرا  

 . یافته ها2
  ، لدل ورقیکاد  صخخخبا، ه هرن  ا یناج ممبالغخه،  اعاویخت رم ها چاخنر پن 31در حکؤخت  ماخن  

ت  ه مسخختومر مسخخیز ها چانر پنر  نرقیه قامر دمرد. شخخو ، هاما، زهد و منتظنر. یپنز ها چانر رجاند. صخخبا ن
ن . رارشخخرؤود  رم  درسخخت پرت هن، پاد گافت  مز حومد  روزگنر، و پرؤننه ومقعرنفت حکیاکننه، در یاش ز ره

تومر سکو دمور  کاد  و مرد ، نرقت رسخرق و هه حقرش، دمنشخ  لؤیه  فکا  ژرف مندیز ها چانر پنرلدل ن
ماا هه اعاوف، و نا  مز ااکا، :ه مسخخختومر مسخخختیز ها چانر پنر  ها قامر مسخخخت. جاند نیبخنرهود  در شخخخک
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هن  هممفا  در ها حنل، و دشخؤا  هن فنسخقن . در می  پهوهش هامسنا می  چانر پنیه هه تحیرل یرمسختگو
 تاهرت اعاو  پادمخته شد  مست.

 .صبر:1-9

ه صخخخبا مسخخخت. مگاچه افاو  صخخخبا نزد اممفدر هحث اعاویت هرن  ا  کاد  ه که مان  اممفمومر   
در نگن  مهل  صخخبا هامها اسخخن ل و گافتنر  هنا  هنشخخدم مان ومژ  در هرشخختا هه اعان  خویشخخت  دمر لناه، 
هن  تا  دمرد. ا  توم  گفت که می  ومژ  جناع تؤن  مرزانر وسخخخرعرهسخخخ  کنرهاد و مان    هرخت

ا م نلت خدمست ر( و در اس4812گن  در اقنهل شخاوت) ( .صخبا در کال  مان  8480مخالق  مسخت)
 و ر( و گن  در اقنهل اصخخخن   و درد و رنج هن  دن4822ز مز گانهن )ر( و گخن  در اقخن  پاه4905و4901)

( هه کنر هاد  شخخد  مسخخت. صخخبا 4859ن  لؤا و ااگ)ی(  و گن  توشخخه   پن4814و  4868و  4862مسخخت)
زیام هم در تعایف صخخخبا و هم در ها  هاخالف نگن  مومره، مز ااظا مان ، صخخخبا  فعنل مسخخخت و نه اافعل،

( در کال  1384شخخخود.) شخخخاح غارممحکم،ه آ  ، حخنمخت هامنگرزمنادگ  و تالا دید  ا اممفخچاخنر زیا 
. صبا شودا ( اطاح 4810و هنش لؤد م صخبا ها ننخوشخ  هنو صبا ها خوش  هن )صخبا در د مان 

( که 4299  اوهبتان  مما  مست )ی(. صبا ها اصربت مز هاتا 4826ها ننخوش  هن مز هاتای  صباهنست)
(.ممبته هه لقرد  میشخخن  4804و 4813( ومنسخخن  رم هه جنیگن  هن  ومال ا  رسخخنند )4802) پندما رم هزرگ

( و هه تحؤل اصخخخربت و فاو خورد  خشخخخم توصخخخره شخخخد  4298د)یبت فاود ا  آرهه اقدمر اصخخخصخخخبا، 
(.و صبا ها خوش  در اعان  آنچه  برعت فاد هه آ  تؤنیل دمردم که میاگونه صبا در رتبه، هاتا 4809مست)

( و دور  مز احاانت مما  4838مزصخخخبا ها نخنخوشخخخ  هنسخخخت.هه لبنرت دیگا نول  خویشخخخت  دمر  )
 (.   4813مست)

صخخبادر نگن  مان  رم ا  توم  ها چاد احور مسخخنسخخ  مز جؤیه االک، هدف، مهزمر و رمهباد دسخخته هاد  
کااد  (، ضخخخؤننت4226( ، در زیا اقومه هنی  هؤچو  پنیه اعاویت)4221نؤودم صخخخبا هه لاوم  االک)

زیااقومه هنی  چو  ( ( در نظا گافته شخخخد  مسخخخت. هدف شخخخنال 4855( و اعرنرکاش هن)4283پراوز )
احور مهزمر نرز  ( ا  هنشخخد.4845( و غنیت)4815(، نرل هه مهدمف ومسخخطه م )4844هاآورد  شخخد  نرنزهن)

(، 4281و 4228( ،مکتسنب یقر  و میؤن )4222(،سخپا هال)4223زیا اقومه هنی  هم چو  دفع اایکنت)
و 4280نخت  اصخخخربت)(، کم کاد  وآسخخخن  سخخخ4284( سخخخاآغنز ینر  خدموند)4801مسخخختحکخن  ماور)

(،  4290(، هاتای  سخخخنز وهاگ)4225، رو در رو شخخخد  هن حومد  ننگومر) (4820(،مز هر  هاد  مندو )4229
(و قو  تای  4282(، جیوگرا  مز زین  )4285(، اوثاتای  لنال دفع هال)4842پاخن  در هالهن  ننگانن )
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(، 4838(، خوداامقبت )4869ؤنیت )( رم درهاا  گراد. رمهباد شخخخناخل زیا اقومخه هخن  ح4291جخناخه )
(، 4836( و شخخخرو  آزمدگخخن )4840(، لؤخخل هخخه ضخخخخد)4841( ، حفظ تعخخندل)4846االبخخت منخخدیشخخخ )

ؤن  ، االك و مسخخنا کنر ، یو سخختو  م صخخبا مسخخنا .درنگن  مان  (،  رم در ها ا  گراد4832هزرگومرم )
  تای  مشخکا اوا ، جننشر  و جباماسخرااوفقرت و پراوز ،آغنز لبندت، زیور دی ، قیعه م  احکم ، ها

مان  در نانیت  نتنیج و پرنادهن  صخخبا رم در لبنرمت  هم چو  .کااد  اصخخربت در نظا گافته شخخد  مسخخت
(، سبک شد  4222(، رفعت وهیاد )3985(، مرجؤاد  نفس)4821سخامنجن  شخرای  و لنقبت فاخاد )

(، هخخه دسخخخخت آورد  4846پراوز ) (،4826(، تومنخخنی )4825(،  تسخخخیط ها ماور)4843رنج و احاخخت)
( هرن  ا  کاد ، که هؤه 4886(، دفع ه  مده  هن )4852(، احوو  ننهود کااد  تین  هن)4893فاصخخختان)

ه شخخو ،شخخفق،زهد و منتظنر رم هه اممفه صخخبا چانر زیااممفمی  ویهگران  یک منسخخن  اعاو  مسخخت.مان  در
 ه  هن  تاهرت اعاو  هرن  ا  کاد اممفلاوم  زیا

هن و کؤنالت هن، ممته م  که مان  هام  صخخخبا هرن  ا  کاد، شخخخو  هه ثومباممف  زیارموم:شـــوق
ن  هام  تاهرت اعاو ، مشخختر. مشخخترن  هه چرز ، مز یقر  دمشخت  هه آ  ماا ننشخخ  ا  شخخود.مسخت  مخاو 

ه هخخنسخخخخت. فاد اشخخختخخن ، هسخخخرخخنر  مز سخخخنت  هخخن رم هاخود هؤومر اممفخخدمشخخخت  یک  مز اام  تای  
( و هه 4645تن آ  حد که دنرن و ها آنچه در آ  مسخخخت در نظا مو فاماوا شخخخد  مسخخخت) (، 4646کاد)ا 

  (زندگ  ا  کاد.4642( و اعان )4644سبک منسننان  مهل یقر )

  ه صخبا،شخفق مست. شفق هه اعان  نولاممفه هن  تاهرت اعاو  دراممفیک  دیگا مز زیا شـفق:
لنای  هام  منجن  دمد  خوه  هن و شخخخفق لنای   هنزدمرند  مز هدیان توجه هؤام  هن نگامن  مسخخخت.مشخخخترن  

(، پشخخخت 2566تاا مز خدموندونگن  و توجه لنمؤننه هؤام  هن نگامن  نتنیج  هم چو  ماارت)  هنشخخخد.ا 
(، 2581(، رو  هاگادمند  مز هد  هن)3613(، لد  تاا مز دیگام  )2609(، دور  مز ضار)2562گاا  )

(، ارننه رو  در مارد 2593(، مقدم  ها مسخخنا هرم ومارد)2590( و آرماش )2612یگام )سخختم نکاد  هه د
(  رم هام  تاهرت اعاو  هه دنبنل خومهد دمشخخخت.می  گونه نگن ، زاراه مشخخخترن  هام  تاهرت 4453و تاا)

 اعاو  رم فامهم ا  کاد. 
ا آ  تنکرد دمرد، زهد ه صخخخبا هاممفدر تاهرت اعاو  در  ه دیگا  کخه ماخن  لی  اممفخزیا زهـد:

( در کنر 3136( و مخال )3133ن و کوتن  کاد  آرزوهن)رهه دن  لد  دمبسخخختگ هخه اعان زهخد.هخنشخخخدا 
دنرن، کوتنه  زندگ  و خرا مندک آ  مز اقدانت  شانخت دنرن و نومقص آ ، زومل هنشد.در کال  مان  ا 

نگن  کاد، پس   هه لاوم  ماننت مما نردن  هن( مسخخخت. مگا منسخخخن  هه هؤه نعؤت3153و اوجبخنت زهخد)
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(، 3810نزول رحؤت)( ، 3365ه، آسخخخنیش)اممفمز دسخخختخنوردهخن  می  .مو رمحخت مسخخخت  گافت  آ  هام
آسخخخخن  گافت   (،3861(، آزمد )3832(، حکؤخخت و فازمنگ )3816(، دورمنخخدیشخخخ )3821سخخخعخخندت)
(، 3846یم ودمنش)(، هه دسخخخت آورد  ل3853(، نرنزااد نشخخخد )3854(، حفظ دی )3851اصخخخربتان)

هام  زهد حدود  دو سویه در نظا گافته شد  که یک  ( مست.در کال  مان  3832سخننوت و گمشت)
 (. 3225سو  آ  مفسوا ننورد  ها گمشته و سو  دیگا شندان  نشد  مز آیاد  خومهد هود)

ــتمر و مداوم به آینده: اقصخخخود مز  ا  ننااد.« تاق »ه چانر  صخخخبا  رم اممفزیا   مان نگاه مس
د که قامر رم هکش  نترتاق  دمشخت  نگن  اسختؤا  و ادمو  هه آیاد  مست که اوج  ا  شود فاد منتظنر ومقع

نفتد و می  حنمت در فاد حنالت مارد و منگرز  هرشخختا  هام  حاکت هه سخخو  آیاد  راد  متفن  هیمسخخت در آ
در وقوش آ  شخخخک   سخخخخت کخخه میجخخند ا  کاخخد.یک  مز نقخخن  لطف حتؤ  آیاخخد  هام  ها فاد ااگ م

گنه  در مفامد شود. 3155نرسخت) ( و می  توجه هه ااگ ا  تومند هنلث رشد و تقویت تاهرت اعاو  و خودآ
( وهؤچار  3335اا  دمند)رخ  شخخختنب در کنرهن دور مندیشخخخ  و االقنت هن ااگ رم  مز لومال  مان  

لالو  ها آنکخه  اوجخ  مسخخختفند  هاراه مز محظه هه محظه زندگ  ا  شخخخودم اوجبنت تسخخخایع در کنرهن  
( .پس یک  مز ویهگ  هن  منسن  اعاو  آیاد  نگا  ا  هنشد، آیاد  6365شخنیسخته رم نرز فامهم ا  آورد)

 .( 363نول  شو  و هامنگرنتگ  ا  شود) نگا  زاراه هن  رشد رم هام  مفامد فامهم ا  آورد و هنلث

 ن:یقی.2-2

ه هخن  تاهرت اعاو  یقر  مسخخخت.یقر  هه اعان  لیؤ  لؤرق مسخخخت که هؤام  هن اممفخیک  دیگا مز 
 یقر  رم هه اعا  قوت مدرمک وها   لالاه  بن بنی  آرماش و  ؤخأنراخه قیب  نسخخخبخت هه اعیو  هنشخخخد.

یقر   (1353) بن بن  ،وشخخباه رم  نرنهد.،  هه  ور  که قنهل زومل و ضخخعف نبنشخخد و  در آ  شخخکدمندا 
(، فعنمرت تالا 13165رم  کااد  دل)، ( 10822روشخخخانی ) و هن تعنهرا  مز جؤیه نور  در کال  مان 

(، 13151(، تقویت میؤن  )13153(، قوت و نراوااخد  دی  )13156(، لخناخل نجخنت )13135گامیخننخه)
(، سخختو  و تکره گن  اعاویت ، 13156(، هاتای  زهد )13113(،  لد  پرؤن  شخخکا  )13131ماردومر  )

فاد  که مز یقر  هاخوردمر هنشد مز ت.هرن  شخد  مس (، ریشخه   زهدو سخب  مخال 13133مسخنا دی  )
 (. 10855بن و در هاگن  فامخ  نعؤت، سپنسگزمرمست )رویهگ  هنی  هاخوردمر مست که در هاگن  هال، شک
، االک میؤن   (10844(، هاتای  ویهگ  اعاویخت)13133هام  یقر  اصخخخندیق  هم چو  لبخندت  نرکو )

، مصخخخل و ریشخخخه (13133اخنیخخه مارخخدومر  ) (،13135(، ریشخخخه و مسخخخنا صخخخبا و هادهخخنر  )13111)
(، 10868(، رستگنر  )10865(، قوت ونراوااد  )10833(، هه هنر نشخسخت  ارو    زهد )10843زهد)

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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( 10832( و )10825یقر  مز هر  هاند  شخخک ) .( هرن  ا  شخخود10824(، لبندت خوب )10869نجنت )
 (. 10822کاد )مرا مز مو فااننبادمر  نؤ   ندمرد، لؤل و کادرقیمست و در نقطه اقنهل کس  که دمش 

 د یه یقر  نن  ا  هاد و ا  فااناممفه مصی  تاهرت اعاو  در اممفمز چانر  زیا مان  
ِو ُی ِق یَوالَ    ََََّ ِة، َوسََُ َ ِعَب  ِو ال  ِعظََ  ِ ِو، َوَم مََ ك  َِ

ِ  ال  وُّ
َ
ْ ِو، َوتََ َََ ِفط  َرِة ال  صََِ ب: ََع َتب  عََ  شََُ

ِ
َبع ر 

َ
َ 
َ

ا ََع هََ  َ  ِم
لِ  وَّ  ،َی اا 

اش و هصخرات ، درک حقنیق، پاد انیه هنومسختفند  مز سات هن  ره  ه دمرداممفیقر  چانرزیا  
گمشختگن  )صخنمد(. پس ها که در هوشؤاد  هه هراش درست دست ینهد حکؤت ها مو آشکنر 

هن رم ا  شخخود وها که حکؤت ها مو آشخخکنر شخخود پاد انیه هن رم ا  شخخانسخخد وها که پاد انیه
 هشانسد چان  مست که گوی  هن گمشتگن  زندگ  کاد  مست.

سخخخت. ه یقر ،  هراش  و هصخخخرات ماممفهن  تاهرت اعاو  در هاممفیک  مز زیا بینش و بصـــیرت:
گنه  و کسخخ  که دمرم  هصخخرات هنشخخد، ویهگ  هن  هم چو  هرانی  ، هراش و روشخخ  هرا  و هردمر  و آ

فقخدم  هصخخخرات و هراخنی  هخه اازمه ندمشخخخت  دمنش  ن  زیاک  رم ا  تومنخد کسخخخ  کاخد. در کال  ماخ
( و فام درسخخت نقش 3136  زیاک  و زیاک  الزاه فاؤرد  درسخخت مسخخت)( . هراش الزاه6363مسخخت)

کسخ  که مهل هصخرات نبنشخد دید  مو هم سود   هامسخنا دیدگن  مان   ااؤ  در تاهرت اعاو  دمرد.
ان گادد، راک  هیها که در ز  و(3935( زیام هصخخخرات ندمشخخخت ، هدتا مز ننهرانی  ظنها  مسخخخت)9384ندمرد)

 (  2882فازمنگ  و حکؤت هام  مو پن هاجن گادد و پاد و لبات رم هشانسد)
 ک  مز لومال اام در تاهرتهن   یقر ، درک حقن ق مسخخخت. یهاممفخیک  دیگا مز زیا در  حقـایق:

کؤت و مز ح  که ننشخخخ  یرا و تحیرتفسخخخ،اعاو  درک حقنیق مسخخخت.مفامد  که هه درک حقنیق ا  رسخخخاد
رسد هه حکؤت و خادااد  فاد  که هه درک حقنیق ا .مست، رم کس  ا  کااد   د لقالنرمصخول صخح

( و 2060نر)رمد دمنن و هشخخخرسخخخرد  مسخخخت.  در نگن  مان  حکؤت، هه هوسخخختن  خاداادم  و گادشخخخگن  مفا 
( تشخبره شخد  مسخت. کسخ  که شخو  و رغبت هه حکؤت دمشته هنشد، نفس 2056نگنهبن  و نگادمرند  )

زمر  ردر می  زاراه، تاک مممت رم آغنز حکؤت و ه( ا  دمنخد.ماخن  2090خویش رم شخخخایف و مرجؤاخد)
 ها چه حکؤت و فازمنگ  در منسن  جست  مز آنچه ننهود شدن  مست  رمهه لاوم  غنیت آ  اعاف  ا  کاد.

(.مسنا حکؤت و فازمنگ  2062ف و ننتوم  ا  گادد)راوااد شود، شاوت و خومهش هن  نفسنن  ضعرن
فته شخخد  هه سخخام  رن  فنن  و شخخر( حّد و ااز حکؤت نرز رو گادمند  مز دن2026االزات هن حق مسخخت)

کؤت هن پنکدماا ، هؤام  گشخخته (. منسخخن  اعاو  ، منسخخن  مهل حکؤت مسخخت.ح2023جنودمن  مسخخت)
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و  و ثؤا آ  مسخخخت ر(و زهخن  جنیگن  ا2063(.دل، چشخخخؤخه حکؤخت، گوا، احخّل ورود )2085مسخخخت)
( ، رمهاؤنی  منسن  هه 2061(. منسخنن  که مهل حکؤت گشخت ویهگ  هن  هم چو  لیم و دمننی )2064)

رسخخختگنر ،  (2082نگا )( ، توم2056( ، نگخنهبن  منسخخخن )مز منحامف و زشخخخت  هن()2055رم  رمسخخخت)
   ( رم کس  ا  کاد.2089(، کنارنه  و ممت)2095(، لبات و پادآاوز )2020)

اویت پاد انیه هن سخخت.مفامد  که هه اع ، ه یقر اممفه تاهرت اعاو  در اممفسخخوار  زیاپند مایه ها:
 هدیه م  نرکواولظه گن   هسخخن   رسخرد  مند مهل اولظه و پادگافت  مز دیگام  هسخختاد. در نگن  مان  

( و گن  10228(که هنلث درخشخخادگ  و پنکرزگ  درو  منسخخن  ا  شخخود )10289و خرا خومهننه مسخخت )
( مز می  رو، کس  10252،توصرف شد  مست.) ند هسپنرد یهؤنناد پانهگنه  مست هام  کس  که آنان رم هه 

و  کس  مست که مز حنل ( و منسن  اعا10286که انن   خود رم مندرز دهد هه و  محسخن  کاد  مسخت )
ان کسخخخ  ره  ( . در نگخن  مان 5968  وجود دمرد)یاخنر( در ها پاخد گافتا  ه10260اد.)رگام  پاخد گید

(. پاد نگافت  مز موضخخنش نشن  5966شخه و تفکا کاد، هاگاد  و مز لباتان سخود هباد)یمسخت که هشخاود و مند
لباتان هسخخرنر مسخخت مان پاد گافت  مز آنان مندک ( هه ملتقند میشخخن  5991لد  مندیشخخه ورز  و تفکا مسخخت.)

 (10284مست)  ز  مندرز رهام  منسن  مهل هصرات در ها چ (. هه ملتقند مان 5998مست)
توم  مز (رم ا 10269( و زهن  لؤل )5928(، توجه هه االنمان)5963تدها و مندیشرد ، هصرات جوی  )

کسخ  که هه موج تاهرت اعاو  رسرد      مان هامسخنا دیدگن  هاتای  روشخان  لبات آاوز  دمنسخت.
گن  5955(،قانلت پرشخخگ  و سخخنزگنر )5992هنشخخد دمرم  ویهگ  هن  هم چو م کم شخخد   ؤع هن) (، آ

(،  ملتؤند نکاد  هه شامیط 5958(، مستفند  مز تجاهرنت زندگ  گمشتگن )5996شد  ها اصندیق ملتبنر)
( هنز میستند  5952(، قامر گافت  در اسرا صحرد)5989(، قدرت شخانخت)10288اسخنمؤت آارز روزگنر)

( رم هخه دنبخنل دمردو می  آثخنر در 5985(، مغزا کم)5986(، پاهرز مز آزمر دیگام )5954مز نخندرسخخخت  هخن)
و در صورت لد  هه کنرگرا  لبات آاوز  لومقب  هم چو   کنرگا نشد  مندرزهن  منسن  اعاو  تبیور دمرد

(، کس  5988(، محترن  نکاد )10262در اسخرا نندرست و لد  سودااد ) (، مدماه دمد 5995در فاد)
 . (10282اد خدموند ااد  رم هه مو )و وضع مو( مندرز دهد)رکه مز وضع ااد  پاد نگ

وجه هه روا ه یقر  تاممفهن  تاهرت اعاو  در هاممفیک  دیگا مز زیا توجـه به روش پیشـــینیان:
مفامد اعاو  کسخخخ  تجاهه مز پرشخخخرارن  مسخخخت.مفامد  که مز تنریخ پرشخخخرارن  مسخخخت.یک  مز ویهگ  هن  

که چان  در  تنکرد دمرد  دیگام  پاد نگراد وتجاهه نرناوزد در هانناه زندگ  خود پشخخختربنن  ندمرد. مان 
کنر و روا پرشخخرارن  تنال و تفکا ا  کاد هه حد  که گوین در آ  زان  ا  زیسخخته و م اللنت ما هن آنان 
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  و گوی  هن آنان زندگ  کاد  و در مثا تعؤق در تنریخ آنان روشخا  وتراگ  کنرشخن  رم شخانخته وسود هامها شخد
وزین  ملؤنمشخن  رم تشنرص دمد ، سپس  ا  فاانیاد  که آ  م اللنت رم غاهنل  ،آنچه که افرد وآاوزند  

ن  اجاول د  ووهات رم مز قضخخنیهود در مخترنر تو گممشخختم وتاان اطنم  زیبن ودمپمیا وقنیع رم هام  تو هاگزی
یک  مز  .هانهامی  مان   ( 31)ناج ممبالغه/نناه/  وه  فن د  که مثا لیؤ  ولؤی  ندمرد ها کانر دمشخخختم.

ه هن  تاهرت اعاو  رم کسخ  تجنرب گمشختگن  ا  دمند و کسنن  که اوفق هه درینفت می  تجاهه اممفزیا
 د یفاانا   آ  گن  مان شوند، ارتومناد مفامد  پنته و اعاو  شوند. 

َر یِف   ِو َتَ  َفَمن  َتَبصََّ ََ ِفط  َمُو; َوَمن  َتَ ی ال  ك  َِ
َة; َوَمن  ی َنأ  َلُه ال  َ ِعَب  َمُو َعَرَ  ال  ك  َِ

َة َنأ  َلُه ال  َ ِعَب   َعَرَ  ال 
ا ََكَن یِف  َ ّنَّ

َ
لِ  َفَكْ وَّ  (31. )ناج ممبالغه/حکؤت/ َی اا 

  که شود و کسش روش  ا یق ماور هامیهنشد حکؤت و دقناک  دمشخته یاش در ز رکسخ  که ه
شانسد و کس  که حومد  پاد آور ش روشخ  شد، حومد  پادآور رم ا یق ماور هامیحکؤت و دقن
 اد.رگن  هود  مست و مز کنر آنان لبات ا رارشرن هن پیرم شانخت گو

 .عدل:3-9

تاهرت اعاو  لدل ا  هنشد.لدل هه  ه هن  مسنس اممفیک  دیگا مز  هامسنا دیدگن  مان  لی   
ادمد ، لوض کاد  ، مصخخخال ح ررم کاد ، تغرل کاد  ، تاظیتعد دمدگا هود ، منصخخخنف دمشخخخت ،  اعان 

اد  ا دمد  ، رمسخخخخت کررم کاد  ، تغرل کاد ، دگاگو  کاد  ، تاایخخنفت  ، جاح و تعخخدیخخا ررکاد  ، تغ
رز  هه جن  خود، حد اتوسط ارن  مفام  مصطالح، ناند  ها چدر ،درسخت کاد  و اات  کاد  مسخت و 

( مسخخت. لدممت یک  مز 1384(، هه تسخخنو  تقسخخرم کاد  )اعیوف،1386و تفایط در قوم  درون ) اعر ، 
(. در نظا مان  6911ز  هن  مسخخت که خدموند هه وسخخریه آ  ها هادگن  خود اّات ناند  مسخخت )ر  چیهاتا 

لدممت قامر دمد  ها ماا  در اوضخعش مست، هامی  مسنا محقن  حقو ، مصالح ماور، مجام   لی  
حدود، منصخنف، تقوم، ارزم ، رسخردگ  هه ااد ، ابنرز  هن ستم، اسنومت و هامها  رم در هؤه حوز  هن شنال 

  .( 432ا  شود)ناج ممبالغه/ حکؤت/ 
(، االک و قوم  کخنرهن 6116( و )6119)  ( ، جخن  زنخدگ  و محکخن 6114ماخن  لخدممخت رم منصخخخنف )

(، اعرخخنر 6135(، االک  هاتای  سخخخرخخنسخخخخت هخخن)6120(و گومه )6112(، هاتای  حکم هخخن )6115)
کخخه هخخنلخخث  (ا  دمنخخد6162( و زیور زاخخناخخدمرم  )6124(، ه  نرخخنزکااخخد  تای   ثاوتاخخن)6191تخخدهرا)
(، 6152(، نظم دهاد  جناعه)1226(، قوم  و مسخخنا زندگ  ااد  )6121)  (، مصخخالح جان 6113ممفت)

(  هاا  شخخؤاد. مز ااظا 6154( ، اغیوب شخخد  دشخخؤ )6152(، زیند شخخد  هاکت)6130مصخخالح رلرت)
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( ، و نانیت لدممت، رفتنر لندالنه هن 6194هاتای  لخدل، هنزگادمند  حقو  مز دسخخخت رفته ااد ) میشخخخن ، 
(، رفعت و 6182ننفم هود  حکم) (،6181پنهاجن هود ) ( هامسخخنا کال  مان 6120خویشخخت  مسخخت)
(، 6126(،حفظ اوقعرت و جنیگن  توسخخخط خدموند)6186(، ه  نرخنز  مز دیگام )6183اازمخت دمشخخخت )

ه لدل  شخخنال  فام دقرق، اممف( مز ویهگران  فاد لندل مسخخت. چانر زیا6185گسخختادگ  رحؤت مما  )
 شود.لیم لؤرق، قضنوت صحرد و روش  و حیم و هادهنر  ا 

ه لخخدممخخت قام دقرق اممفخخه هخخن  تاهرخخت اعاو  در اممفخخیک  مز زیایق)دقــت در فهم(:فهم دق
  منظن  لندالنه،  شانخت نظن  لندالنه الز  مست و هام  شانخت نظن  لندالنه ، قو   هاقامر   مسخت.هام

  عایه لدممت  رم َغن  ص  مْمَفْام  اممفااحیه مول    رو، مان  ی. مز ممسخخختد و قنهل ملتؤند نرنز رفام صخخخح
(غوم  1381فاورفت  در آب مسخخت.)جبام ،  مز اند  غو  هه اعان« غن ص»کااد.  ا  فام ننفم اعاف

رود .هامسنا فاانیش حضات هام  می   گمرد و در درو  آب فاو ا مسخت که مز سطد ظنها آب ا  کسخ
ننفم   د فاؤیت شخخخود در درجه مول هنیو اعاویت تقو ن ؤیم کاد تن مرکه هتوم  رفتنر رم هامسخخخنا لدممت تاظ

 ممم پادمرو وهم ومصل هه اطیوب.هن مهزمر فام ودرک مسخت که لیم و دمنش هه دست ا  آید، .دردمشخته هنشخ
 . مز فومید فام، لد  نرنزااد  مست و هدفاؤ  و سوء فام مز آسر  هن  اام لیم مست .ننومهد هود

ه مول  هرن  ا  کاد که هن رسخخخرد  هه می  سخخخطد مز فام اممفهخن توجخه هخه زیا  ماخن  علم دقیق:
و  قرلؤ  توم  هه لیؤ توم  لیم لؤرق و ژرف رم هه دسخخخت آورد.  مگا فام ننفم وجود دمشخخخته هنشخخخد اا 

( ،پان  6826و6824( گاج نجنت هنشخخخاد )6825نفت. مز لیم هن تعنهرازندگ  رمهاؤن)یقنهل ملتؤند دسخخخت 
(، 6846(، ریشخخخه ها کنر خرا)6842(، حجخنب آفتان)6832(، چامغ لقخل)6832زیور) ،(6830)منسخخخن 

(، ارامث  6862(، هخخدمیخخت کااخخد  هخخه حقرقخخت)6863(، زیبخخنی  و جؤخخنل)6852تخفخایحگخخن  مدیبخخن )
(، شخخخایف 6898(، کسخخخ  کااد  زندگ )6821(، هؤزمد میؤن )6881و نعؤت  هؤگنن )،(6822گاما )

( یند شخخخد  مسخخخت مزمی  گونه لیم، هعاوم  لیم ننفع نن  هاد  6944دوسخخخت اوا )( 6903تای  شخخخامفتان)
 (240، 1396شود.)دشت ،ا 

زها  ممحکم مسخخخت.زها  هه  ه لدممت مز ااظا مان  اممفه دیگا در اممفزیا  قضـــاوت صـــحی :
قضخخنوت (. و زها  ممحکم در اعان  دمور  نرکو کاد  و 1426، اوز آهندربن و درخشخخن  مسخخت)فیز   اعان

بن مسخخخت.هن کؤک لیم دقرق یق الزاه   قضخخخنوت ز رصخخخحرد مسخخخت.  هاا  ااد  مز فام ننفم و لیم لؤ
قع نز مست. قضنوت در ومرقضخنوت ن    کنر هه نولیم  رم اشخنص کاد.  هام  توم ، حکم  اسخن ل جز ا 
ها اورد خن  مسخخخت. مگافاد قوملد رم درسخخخت درک کاد  و فام و  هم ننفم هنشخخخد،   ق قوملخد کیرتطب
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 (6142اوثا ومقع شود.منصنف در دمور ) د دمشته هنشد که در تکنال خود و جناعهرصح  تومند قضخنوت ا

( و رلنیت لدممت در 6142، مجتانب مز ظیم) (6144و6188(، قضخخخنوت هه حق)6142، لخدممخت درحکم)
رم ا  توم  مز اصخخخندیق دمور  نرکو دمنسخخخت .لندل تای  منسخخخن  هن ، مفامد   (6188لن ) ارن  خن  و

(.یک  مز ویهگ  هن  منسخخن  اعاو  و مفامد ومالاقن   رسخخرد  هه 6144هسخختاد که هاتا قضخخنوت ا  کاد)
 قضنوت نرکو و صحرد مست. می  حنالت در سنیه اعاویت و تاهرت اعاو  کس  ا  شوند.

ه هن  لدممت افاو  حیم مست. منسن  لندل فاد   مست که اممفیک  دیگا مز زیا حلم و بردباری:
سخ ممش ء ر »هادهنر و حیرم مسخت. رسنخه ممحیم هه اعان  مستومرهود  در شکربنی  مست. افاو  رسنخه رم 

ضبط ممافس ل  »(. ومژ  حیم نرز هه 1414مه  ااظور، «.) یاسخخ رسوخن ثبت ف  اوضعه و کل ثنهت رمسخ
( صخفت حیم در اورد منسن  مز شایف تای  1412تعبرا شخد  مسخت.)رمغ  مصخفانن  ، « جن  ممغضخ هر

صخفنت هشخا  مسخخت که هنلث رشخد فاد هه سخخو  کؤنل ا  شخود. منسخخن  ا  تومند هوسخریه می  صخخفت هه 
حیم رم فاو هاد  خشخخخم و هخخه دسخخخخت گافت  زاخخن  خویش  سخخخکو  و آرماش دسخخخخت یخخنهخخد. ماخخن  

منسخخن  تاهرت شخخد  و اعاو  ،منسخخنن  حیرم مسخخت . و می  فاد چو  آزمر هبراد ،صخخبا  ( و 2134دمند)ا 
(.در می  ااظا، هادهنر  نرکو، دمرل و نشننه 2135ناازد و هگمرد)ر(، و چو  سختؤ  هه مو رسخد ه2135کاد)

(. مهؤرت هادهنر  تن هدم  جنسخت که توصخره شد  حت  مگا فاد دمرم  می  صفت 2144لیم هسخرنر مسخت)
 (. 2132رست تالا کاد  خود رم شبره مفامد هادهنر درآورد تن در زاا  آنن  درآید)ن

(. هادهنر  هه 2131هؤچار  در اقنیسخخخه هن خشخخخم دسخخختنوردهن  اتات  ها هادهنر  نرکوتا مسخخخت)
( ، ارو  2106(، ساآغنز فضریت و هاتا )2105( زیور خیق و خو  منسنن )8523لاوم ،نول  سخالات )

(، خناوا کااد  آتش 2120، سب  اسنمؤت و سنزا) (2112(، نشخننه کؤنل لقل)22106ودمنش)لیم 
در یک نترجه گرا  حکرؤننه، آثنر   ( هرن  شد  مست.مان 2124(، کسخ  حاات و وقنر)2123خشخم)

 فاانید هن  چانرگننه لدممت رم هرن  ا  کاد، ا هاممفها یک مز می  زیا 
   ِ َِلَ غََ َم عََ هَِ

ن  فََ مََ ِرِه فََ م 
َ
َُ  ُیَفِر   یِف َ ِم; َوَمن  َحَُلَ  َُك   ال 

ِ
َراِئع َدَر َعن  شَََ ِ صََََ

ِعَل  َر ال   ِ ; َوَمن  َعَِلَ َغ ِ
ِعَل  َر ال 
یدا   اِ  َْحِ ََّ  .َوَعاَش یِف ال

گنه  پردم ا  کاد و کس   دمنش  که هه لؤق لیم و کس  که درست هرادیشد هه ملؤن  دمنش آ
امب هنز ا  گادد و آ  کس که حیم و هادهنر  پرشه کاد، گافتنر هاسخد مز سخاچشخؤه محکن ، سر

 مفام  وتفایط در ماور خود نؤ  شود و در ارن  ااد  هن آهاوااد  زندگ  خومهد کاد .
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 .تالش و کوشش توام با سختی:2-4

تالا و کوشش مست.جاند در  ه هن  تاهرت اعاو  هامسخنا دیدگن  مان  لی اممفیک  دیگا مز 
هه اعان  اشخخقت و زحؤت و هؤچار  هه اعان  توم  و  نقت مسخت. مصخخل « َجاد و ُجاد » ریشخه مغت مز 

)هه فتد جرم و ضخخم آ ( مسخخت، و هه اعان  تالا توأ  هن رنج و زحؤت ا  هنشخخد.) « جاد»کیؤه جاند مز 
د نظنا  ( . در ومقع مان  جاند رم هه اعان  وسخخرع کیؤه تفسخخرا فااود  نه تاان جان1315رمغ  مصخخفانن ،

،هیکه هه تعبرا دیگا مان  هه ها چانر احور جاند  جاند هن قی ، هن زهن ، هن لؤل و هن مسخخیحه در اردم  نباد 
ننسخختر  ااحیه مز جاند که در آ  هنز ا  اننرد، جاند هن دسخختننتن ، ». میشخخن  ا  فاانید  مشخخنر  ا  کاد

 کس  که اعاوف  رم هن قی  ستنیش و ااکا سخپس جاند هن زهن  و آ  گن  جاند هن قی  هنیتن  مست. پس 
)ناج  «رم منکخنر نکاخد، قیبش ومژگو  ا  گادد و هخنال  آ  پخنیر  و پخنیر  قیخ  مو، هنال قامر خومهد گافت.

ه ممفاکاد چانر زیا ت ایؤن  واعاویت رم حفظ و تقوی(، هانهامی  جاند و تالشخخ  که م325ممبالغه، حکؤت
 . دراردم  لؤل و دشؤا  هن فنسقن   دمر یااکا، صدمقت و پنمز اعاوف و نادمرد   مااهه

ه تالا هؤام  هن سخخخنت ، اممفه هن  مسخخخنسخخخ  تاهرت اعاو  در اممفیک  مز زیاامر بـه معروف:
اعاوف و سخخت، هیکه مااههرمزااکا تاان هن سخخالح ن اعاوف و ناه ماا هه اعاوف مسخخت.اسخخیؤن مااههاممفزیا
 و لؤی  مست. ، قیب   مزااکا زهنن نا

،  قوم  و مسخخخنا جناعه سخخخنمم، در ماا هه اعاوف و نا  مز ااکا و ها پن دمشخخخت  ممؤماار در نظا مارا 
(. می  فایضه  هعاوم  هاتای  لؤیان، نه تاان ضار رسنناد  نرست، هیکه سود هنش 9590حدود مما  مست)

، مز ماور و کنرهن  ننپسخخاد، اتافا (. منسخخن  اعاو  فاد   افدمر نرک و پسخخادید  هود 591نرز ا  هنشخخد)
( می  فاد 586مسخخخخت. و  هخخن ماا هخخه اعاوف ، در ومقع پشخخختومنخخه احکؤ  هام  مفامد هخخه وجود ا  آورد)

( در منجن  می  ماا مقدم  کاد. اومرد یند شد  585و583دمندکه چه اوقع و هامسخنا روا هن  اانس )ا 
   (.592مند)و آخاتدر کانر نگادمشت حدود مما ، ضنا  سالات دنرن 

ه هن  تاهرت اعاو  نا  مز ااکا ا  هنشخخخد. منسخخخن  اعاو  هه دنبنل اممفیک  مز زیانهی از منکر:
ن دل خود همصخالح مکالایت ااد  مسخت، هه حد  که مگا تومننی  منکنر آ  رم هن دسخخت و زهن  ندمشخته هنشخخد، 

د لؤل فه خوریرد قامر دمد ، هانهامی  هه وظ  کنراورد تنیز صخخخدمقت و  رم در مرآ  رم منکخنر کاخد و خدموند ن
  در رقیسخخختند  و گن  هادمشخخخته و نور یق  مرنفته ، ها جند  حقیت یدر حقرقتن مو هدم (13315کاد  مسخخخت )

(. منسخخن  اعاو  تعاد  رم در درو  خود محسخخنا ا  کاد که نسخخبت هه ااکا 10011د  مسخخت )ردمش تنه
 . (10013  می  ماا هن ااد  هود  مفامد هامها مست )در ها صورت مقدم  کاد، زیام لد  منجن



    

96 

ش
پژوه

ج البلاغه، بهار 
ی نه

ها
1399

شماره
 ،

64
 

96 

ه هخخن  تاهرخت اعاو  تالا توم  هخخن اممفخیک  دیگا مز زیا  معرکـه نبرد: یدار یـصـــداقـت و در پـا
ابنرز    هندم رهسخختاد که در ا  سخخنت ،صخخدمقت و پنیدمر  در لؤل مسخخت.منسخخننان  اعاو  کسخخنن

اوز رمسخخخت مشخخخنر  هخه اردم  هن  نباد هنشخخخد) ف اؤک « اوم  »کااخد.تعبرا  ا  اقخنواخت و فخدمکخنر 
( و اؤک  مسخت اعا  گسختاد  م  دمشته هنشد که هاگونه اقنهیه هن دشؤان  رم چه در اردم  1426، آهند

ْد   ف   .نباد و چه در غرا آ  شخنال شخود ،   ممصخِّ د و یمؤن  هستهرکه هن خدم پ ی هنتردر اوقع  عایمْمَؤَوم    
. صخخد  درد و در لاد خود صخخند  هنشخخرؤن  خود هؤننرد ها سخخا پرکا  جن  فدمکنر   پند که تن یملاد کاد 
  صد  در اوم  ، وفندمر   شود. اصدم  قطع هه لاد هم ا  سخت و شنال وفنردر گفتنر ن  تاان رمسخت

هانهامی  مفامد  که دمرم  تاهرت اعاو  هسخخختاد ، مفامد  هسخخختاد که هه لاد و .ؤخن  جاخند مسخخختردر پ
(و هاتای  10322وفندمر  توم  هن ماننت) پرؤخننشخخخن  وفخندمرنخد و ماننت رم رلنیت ا  کااد.مز نظا مان  

(و هاتای  رمسختگوی ، نشننه  صفن  10320( مسخت. می  صخفت، هؤزمد رمسختگوی  )10329ماننت دمر )
( ، نشخخننه نجنهت ، زیور لقل 10325(، نشخخننه دی  و قوت ماننت)10321(، شخخرو  هزرگن )10322هن  )

(، مز شخخخخنخصخخخخه هخخن  اام 10332(، سخخخبخخ  ممفخخت)10323(، شخخخایف تای  خصخخخیتاخخن)10326)
( مست. و مگا کس  هتومند می  ویزگ  هن رم در خودا تالبرت 10354(، و نشخننه هزرگومر )10341دوسخت )

 ه هه درجنت هنال  تاهرت اعاو  رسرد  مست.کاد، ا  توم  گفت ک
ــقان: ــمنی با فاس اوز رهنشخخد) ف  که توأ  هن تاد   دشخخؤا    یعا  نولرشخخا   ممفنسخخق کینه ودش

ُموْمم)ان د / ی﴿َو اَل  :( شخخا   مز ومژگن  قاآن  مسخخت1426، آهند  َتْعد 
ال 
َ
ْو   لی  أ

َ
َا ُ  ق ُکْم شخخَ َاا    وقت (8ْجا 

منحامف در  اوج   شؤن هن کس  د لندالنه هنشخد. ابندم دشخؤاید رفتنرتن  هنراک   مشخنن  قضخنوت اره
 .قضنوت شود

د احبت خود رم چان  توسخخعه دهد که لالو  ها خوهن  جناعه، ینبن  منسخخن  اعاو  در جناعه مسخخالا
کاادگن  هم هشخود. در مسخال  هم رأفت و هم غض  قامر دمد  شد  مست و شخنال هاجنرشخکان  و تو اله

ؤن  نسخبت هه مهل فسق یدر دل مهل م .دم کاادرخود ظاور پ  د هه جنیخن  دمرند و هن  گنهیها کدم  جن
ف هم یا وظنیدم  جاند، هیکه در منجن  سنرنبنشد نه تاان در ا    دشؤایمگا م .وجود دمرد  و فجور دشخؤا

 اوفق ننومهاد هود.
( منسخخن  اعاو  هاگنا  که 2261رد )منسخخن  اعاو  هه  ور فطا  نسخخبت هه فسخخق و گان ، تافا دم

( ین اظیوا  گافتنر ظنمؤ  گادد منسن  خشؤگر  شود و هه دفنش 1510حد  مز حدود مما  شکسته شود)
 ی هان  امسخخال  هنگممرند و هه مرزا ا پن ایرم ز   هنکننه دسخختورمت مما که ه  هن کسخخنن  هاخرزد. دشخخؤا
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 ود.شکنرهن  نرک خود هنلث مستومر  و پنیدمر  اواار  ا دهاد.منسن  اعاو  ، منسنن  مست که هن  نؤ
 

فه های تربیت معنوی در دیدگاه امام علی) ع(لؤ لفه ها و خرده مؤ م

 
 

 

 

 . نتیجه گیری3
 ، لدل و رقیه صبا، اممفهاچانر  که تاهرت اعاو  مز دیدگن  مان   دمد  هن  پهوهش نشنینفته

ه  شو ، هاما، زهد و منتظنر  بقه هاد  شد. ومژ  صبا جناع اممفجاند مستومر مست. صبا ها چانر زیا 
هن  آ ، حنمت هاممفهن  مخالق  مست مز آنجنی  که هم در انهرت صبا و هم در زیا تؤن  مرزا

. شود هانهامی  صبا در تاهرت اعاو ، صبا  فعنل درنظا گافته شد  مستهامنگرزمنادگ  و تالا دید  ا 
 احورهن  االک، نوش، هدف، مهزمرو رمهباد دسته هاد  و تبرر  گادید. در می  پهوهش صبا در

نر و هن، پاد گافت  مز حومد  روزگترؤخننخه ومقعرنفخت حکیخاکخننخه، در یاش ز ره هاممفخ  ها چاخنر زیا رقی
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مز هر  هاند  فعنمرت  تالا گامیننه ،   ر  در کال  مان ن   بقه هاد  شخخد یقرارشخخرؤود  رم  درسخت پرپ
گن  اعاویت و مسخخخنا هادهنر  هن ، لنال نجنت، سخخختو  و تکرهروشخخخانی ، کاتال کااد  دل و نورشخخخک، 

 هنشد. ا 
  و کو دمور  کادرد ، نرقت رسخخرق و هه حقرش، دمنشخخ  لؤیهم فکا  ژرف منداممفلدل ها چانر زیا 
ماا  در  ، لدممت قامر دمد  ها   بقه هاد  شخخد  مسخخت. در نظا مان  لی  یبنرمسخختومر هود  در شخخک

اوضخخعش مسخخت که هنلث قوم  و مسخخنا زندگ  ااد ، نظم دهاد  جناعه و زیند شخخد  هاکت ا  هنشخخد. 
نانیت  لدممت، رفتنر لندالنه هن خویشخخخت  مسخخخت . حوز  لدممت در تاهرت اعاو ، شخخخنال محقن  حقو ، 

 ا  شود.مصالح ماور، مجام  حدود، منصنف، تقوم، رسردگ  هه ااد ، ابنرز  هن ستم و اسنومت 
  در ها حنل و دشخخخؤا  هن فنسخخخقن  یه  ماا هه اعاوف، نا  مز ااکا، رمسخخختگواممفجاند ها چانر زیا 

جاند  هه اعان   قیب ، زهنن ، لؤی ، دراردم  هن  می  پهوهش  بقه هاد  شخخد  مسخخت. هامسخخنا ینفته
 .  هن  انتیف، فاهاگ ، مقتصند  و سرنس  تبرر  شد  مستنباد و در لاصه

هن  اعاو  اوجود، نگن  هارند  توحرد  در ااظا اام و قخنهخل توجخه و ممبتخه اتفنوت هن تاهرتنکتخه 
شخخود. هعاوم  نؤونه  ه هن می  نگن  هوضخخوح دید  ا اممفه هن و زیااممفمسخخت. چاننچه ویل هؤه  مان  
مسنا هه  ه یقر اممفا م نلت خدم هود  تنکرد شد  ، در ره صبا هه ساآغنز ینر  خدموند و در اساممفهام  

 لخخدل حفظ اوقعرخت و جخنیگخخن  توسخخخط خخدمونخخد وه اممفخدی ، قوت و نراوااخخد  دی  توجخخه گادیخد ، در 
ماا هه اعاوف و نا  مز  ه جاند،اممفو ویل گسخخختادگ  رحؤت مما  مز ویهگران  فاد لندل شخخخؤاد  شخخخد  

ااکا، قوم  و مسخخنا جناعه سخخنمم و ها پن دمشخخت  حدود مما  یند شخخد  مسخخت. هانهامی  غنیت تاهرت اعاو  
 هنشد.ا اوحدمنه رسرد  هه تاهرت دیا  

ااد  ( که  در رویکاد دیا  هه اعاویت ها اعانو هدف2014هخن  می  پهوهش هخن نتنیج هسخخخت )یخنفتخه
( که اعاویت رم شخنال قیؤاو وسرع اعنن  فاهاگ  ،فاد ، اتعنم ، 2014هن  رمسختا)نفتههن ی تنکرد دمرد و

( که لنال اعاویت رم در 2011هن  کایک و جیفز)دمند، و هن ینفتهدیا ، ، مخال  و زیبخنی  شخخخانسخخخ  ا 
ن  ههاممف( که ها2009اام )مهن  دمند، هؤنوم  مسخخخت.هؤچار  هن ینفتهتؤن  سخخخطوح زندگ   اوثا ا 

هن  هدفؤاد ، تومرد اعان، پنیدمر ،فامتا رفت  هاممف، صدمقت و خاد   ، تعنم ، اتننت، اعاندمر  نر رهشخ
هخخن  قصخخخدااخخد ، هاممفخ( کخه ها 5331هیاگسخخختای  و هخننسخخخو )مز خود تخنکرخد دمرد و هخنیخنفتخه هخن  

اد  سخخخرتوجخه،یکپخنرچگ ،حق شخخخانسخخخ ،کل گامی ،گشخخخودگ  و صخخخدمقت  تنکرد دمردو هن ینفته هن  
گنه  هاتا، خود ومالتا و پرشخخگن  اعاو   و خاد  هاممف( که شخخنال 2004گیزور )یو  هن هاممفهن  خودآ
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( 2003تعاخد، پنیدمر  در ملتقندمت،آرماش ا  شخخخود، هؤنوم  مسخخخت.هؤچار   هن ینفته هن  تسخخخ  ) 
گنه هود  محسنا نرک ه  شخور و شو  و گامیش منسن   هام  لدممت خومه  ومنصنف ،اممفدر   درون ، آ

در خاد   (2001هن  اک گرور ) ظافرخت ومال، و یخنفتخه  سخخخو  هخه فاد  اقخدا، تعخنم  وها ، تجاهخه
گنه  وتاحم و هن ینفته  هن  زوها وانرشخخنل )هاممف  اقنوات در هامها اسخخن ل و و صخخبا ( که ها2000هن  آ

(، که شنال 2000هن  میؤونز )ینفتهمنسخنن  هام  رم  حل آنان، تنکرد ا  کااد، و هن  رم  حل هن  ااطق  و
گنه ،  ت تعنمره هن  ظافاممفخ ا روزمنه هؤام  هن محسخخخن  ، حومد  و رومهط زندگپرامیش لؤل ی ، تومننآ

حل اسخخخن ل و تومننی  رفتنر فضخخخریت ااد،ا  شخخخود و هن   هام  مسخخختفخند  مز اانهع اعاو  ی تقخدا ،تومنخن
گنههاممف(  شخخخنال 2000هن  زوها و انرشخخخنل )ینفته ا هود ، خدات، پاورا، یپم ، منعطنف هن  خودآ

 ها دمشت  تؤاکز  (  شخنال اممفه هن1999دوننمد )  اك و دا یشخود، و هن ینفته هن   فا ا  ارردمنش، تغ
گنه  چادگننه سخخطوح توجه هه   ،ینان اعان  ، فامتا رفت  مز  زندگ هود  اقدا هه ملتقند ،آنان رشخخد و آ

ه هن  امکور فو  ، اممفه هن و خاد  اممفمست. هن وجود هؤنومن  می  پهوهش هنهنشخد، هؤنوم  خود ا 
امان  در هن  اورد نظهاممفتفنوت هارندی  اوجود، در سخخنخت تاهرت اعاو  دیا  و غرا دیا  مسخخت. تؤن  

  شود.قنم  تاهرت دیا  و در پاتو نگن  توحرد  تبرر  ا 
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